
UsNESENI
z 2. zasedání zastupitelstva obce Malá upa

konaného ttne 30.12,2014 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Obecniho úřadu Malá Upa

20/2l14
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje program 2. zasedění dle zveřejněného návrhu Programu s tímto

doplněním:
- bod č. 14 - Diskuze - přečíslovat na bod č, 17

- zařadit nový bod č. 14: Finanční příspěvek na pořádaní výstavy,
- zařadit bod č, 15: Podání žádosti o dotaci na provoz TIC,
_ zařadit bod č. 16: Podání žádosti o dotaci z programu: Cestování dostupné všem.

( pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 )

21l2l14
Zastupitelstvo obce Malá Úpa pověřuje vedením zápisu: Michal Voříšek,
( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se:0)

22l2l14
Zastupitelstvo obce Malá úpa určuje ověřovatele zápisu: Josef Malý, Jaroslav Linlrart.

( pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 )

23l2lI4
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje náwhovou komisi ve složení: Vratislav GreŠl, Ing. Martin Kulík.

(pro: 8 , proti: 0 , zdržel se:0)

24/2/I4
Zastupitelstvo obce Mdá úpa mění usnesení ó. 5llll4 ze dne 7 .II.2014 na znéní:

Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje zvolení dvou místostarostů,

( pro: 6 , ptoti:2 , zdržel se: 0 )

25l2l14
Ž*.,pir"tr,rro obce Malá úpa volí druhým místostarostu obce Malá úpa: Hedvika čepová.

( pro: 6, proti: 2, zdtžel se:. 0 )

26l2lI4
Zastupitelstvo obce Malá úpa ruší platnost usne sertí é. I2l1l14 ze dne7.I1.2014.
( pro: 6, proti: 0 , zdržel se,.2 )

27l2l14
Zastupitelstvo obce Malá úpa volí předsedu kontrolního výboru: Ing. Martin Kulík
( pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 )

2812ll4
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje rozpočtové opatření č. 412014.

(pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 )

29l2l14
Zastupitelstvo obce Malá tipa schvaluje Rozpočet obce Malá Úpa na rok 2015 dle zveřejněného návrhu.

Přijmy rozpočtu: 7 82l 460.-Kč. výdaje: 7 770 825,-Kč.
Rozpočet obce Malá Úpaje schválenjako ziskový.
( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0)

30l2l14
Žru..pir"r.,uo obce Malá Úpa schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru od České sPořitelnY a.s.,

ve formě debetního zůstatku na běžném úětu č. 1303685339/0800 až do výše 669 000,- Kč (slolY:

šestsetšedesátisíc korun českých ) se splatností do 3|.12.2015 (včetně),



způsob zajištění úvěru: peněžité závazky vznik|é na základě této smlouly o Úvěru nebrrdou zajištěny

záangmtá;išťovacími pro.středky tj. pouze budoucími rozpoětovými příjmy obce Malá Upa.

Zastupitelsivo obce Maiá úpa póuěru.1" starostu obce Ing. Karla Engliše , nar. 18.01.1968 , sjednaním

podminek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace,
( pro: 8, proti:0, zdržel se: 0 )

3Il2l14
Zastupitelstvo obce Malá úpa schvaluje výpověď dle článku VI. písm. a) příkazní smlouvy ze dne

29.112000o poskl.tování právnich služeb s AK Mgr.Václav čermák, Ič 15022951, se sídlem: Trutnov,

Bulharská 66.

( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0)

32l2l14
zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje uzavření smlouvy o poskytovlání právních služeb s Mgr, Ladislavem

Beránkem, IČ 71467106, se sidlem: Trutnov, Palackého 508,

Podpisem smlouvy v předloženém zněni zastupitelstvo pověřuje staíostu,

( pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 )

3312/14

Zastupitelstvo obce Malá úpa schvaluje v předloženém znění obecně závaznou vyhlášku obce Malá Upa

č.3l20I4 - o poplatku za komunální odpad.

( pro:8,proti: 0, zdržel se:0 )

3412/l4
Žur*pi,.r.*o obce Malá úpa schvaluje cenu pitné vody, dodávané odběratelům ( vodné ) pro rok 201 5

ve výši 33,68 Kč /mJ včetně DPH.
( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )

35/2/í4
Žur,upi 

"rr*o 
obce Malá úpa schvaluje cenu vody odvedené kanali zací avody odpadní ěiŠtěné ( stoČné )

p.o.ok z015 ve výši 68,45 kě /m' učetně DPH.
( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0)

3612/I4
a) Zastupitelstvo obce Malá úpa roáodlo provést roění inventarizaci majetku obce Malá úpa se stavem. k

lit.tz.zótq ve dnech 5.1.2OIŠ až30.I.20i5. Inventarizační zprál. r sestavit ústřední inv€nlaíizaění komisí

do 13.2.2015 a předložit k projednání na následujícím zasedání Zastupitelstva obce Malá Upa,

b) Zastupitelsú obce Malá úpajmenuje inventarizačni komise k provedení inventarizace majetku Obce

Malá Úpa se stavem k 31 .12.2014 ve složení:
1. Ústřední inventarizační komise:
Př.d*d" k".is Ing. Karel Engliš, člen: Josef Malý, ělen: Martin Prokop

2. Inventarizace movitého a nemovitého majetku obce:

Př"d*d" k"-i.", Pável Plíva, člen: Robert Hudrlík, člen: Petr Kopecký,

Předseda komise: Hedvika Čepová, člen: Zbyněk Mohom, člen: Lenka Brožová,

4. Inventarizace íinančnich prostředků:
př"d*d" k".tr.lrg. to. vulo, ělen: Michal Voříšek, člen: Bc. Božena Vojtěchová

5. Inventarizace účtů :

Př"d*d" k""úre: Jaroslav Linhaň, člen: Michal Voříšek, člen: Petr Kopecký.

( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se:0)



3712/14
Žastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje uzavřeni smlouvy o dodávce elektrické energie pro budovu Č.P. 100,

budor.u č.p. 129 apto ouecni [iue }vše v k,ú. Homi Malá úpa s dodavatelem : čEZ prodei s.r.o, Ič
27232433 se sid\em Praha 4, Duhová 1/425.
podpisem smlouvy na dobu'určitou dvou let zastupitelstvo obce pověřuje starostu.

( pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )

38l2l14
2uJupit"t.tuo obce Malá Úpa schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 75 020,-Kč na zÍizeri obecního

mobiliaře z programu č. 15pov02 ,, Iiomplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních

komunikaci, inňastruktura - prioriía PRK: III. Venkov a zemědělství A.1 - opatření 1.5.- Obnova a rozvoj

venkovského prostoru,, vypsaném Královéhradeckým krajem,

Podpisem žádosti zastupitelstvo obce pověřuje starostu,

schváleno dodatečně.

( pro: 8, proti:0, zdržel se:0 )

39l2l14
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje poskltnutí finančního daru z rozpoČtu obce ve výŠi 10 000,-KČ

pro: paměť Krkonoš, z,ú., Ič B336573, se sidlem Horní Maršov, Třída Josefa II č.83

iinanční dar bude využit k úhradě nákladů výstavy fotografií v prostorách budovy č.p. 100 Horní Malá

úpu.
podpisem smlouvy o uspořádání výstavy zastupitelstvo obce pověřuje staíostu,

( pro: 5 , proti: 0, zdržel se: 3 )

40l2l14
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje podání žádosti o dotaci ve výŠi do 70 000,- KČ z rozPoét:tl

Královékadeckého kaje na podporu činnosti turistického informaěního centra v Malé Upě v progtamu

č. 15CRG04.
Podpisem žádosti zastupitelstvo obce pověřuje starostu.

( pro:8 , proti: 0, zdržel se: 0 )

41l2l14
Zastupitelstvo obce Malá Úpa schvaluje podáni žádosti o dotaci z programu: ,,Cestovné dostupné vŠem ,,

lypsaném Ministerstvem plo místní rozvoj - Narodním centrem podpory cestovního ruchu pro rok 201 5

na zpřístupněni atraktivit cestovního ruchu, vybudování odpoěívadel a hygienického zazemí Pro PěŠÍ

turisty, cyklisty a hendikepované turisty.

Podpisem žádosti zastupitelstvo obce pověřuje starostu.

( pro: 8 , proti: 0, zdržel se: 0 )

i \Uv-\
Ing. Karel Engliš

starosta obce

zasíupitelstvo obce Malá Úoa bere na vědomí:

1. Stav plhění usnesení z l. zasedáni zastupitelstva.

1

_ i ,.,--.-,

pavel plíva
místostarosta obce

Vyvěšeno na úředn i ďesce: .l I l f,,, i l- Sejmuto z úřední desky:


